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MSZE ŚWIĘTE  

W NIEDZIELE O GODZ. 830; 1000,1200; 1800                                                     W SOBOTĘ O GODZ. 845; 1800 (EUCHARYSTIA NIEDZIELNA)                         

WTOREK 19.00; ŚRODA - PIĄTEK 10.00 I 19.00 

MSZE ŚW. O 10.00 I 12.00 W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW 192 SELHURST ROAD, SE25 6XX 

OKRES ZWYKŁY, 29.08.2021 – 05.09.2021 nr 35/2021 
 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.08.2021.  

08.30  +z rodz. Piątkowskich i Błaszczyków 

10.00  W int. Jagody o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dzieciątka i rodziców 

12.00 W int. Alicji i Adriana (r. ślubu) o dar wzrastania w miłości małżeńskiej i Boże bł. dla całej rodziny 

18.00  O uświęcenie Ludu Bożego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 

 

PONIEDZIAŁEK, 30.08.2021. 

NIE MA MSZY ŚW. 

 

WTOREK, 31.08.2021.  

10.00 W int. Pawła (43 ur.) o Boże bł. i prowadzenie przez Ducha Świętego – od żony i dzieci 

19.00 W int. Barbary i jej rodziny o powrót do życia sakramentalnego 

ŚRODA, 01.09.2021.  

10.00 O dobre wyniki badań dla Sebastiana 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 1) 

CZWARTEK, 02.09.2021.  

10.00 O światło Ducha Świętego na czas podjęcia decyzji o leczeniu 

19.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 2) 

PIĄTEK, 03.09.2021r.  

10.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 3) 

19.00 W int. Anety, Poli, Piotra (urodzinowe o Boże bł., łaski i opiekę NMP 

SOBOTA, 04.09.2021.  

08.45 +Józefa Wesołowicza 

09.20 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 4) 

18.00 +Mariana (7 r. śm.) 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021. ADORACYJNA  

08.30 W int. Joanny i Mateusza (r. ślubu) 

10.00 W int. Poli (18 ur.) z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i łaski – od rodziców 

12.00 W int. Anety i Michała 

18.00 +Piotra Żuchowskiego (gregoriańska 5) 

 

Jako katolicy tworzymy wspólnotę parafialną. Ośrodkiem życia tej wspólnoty jest kościół i Liturgia. Każda Msza 

Święta ma wymiar zbiorowy jak i prywatny, co znaczy, że Msze Święte sprawowane są w intencjach całego Kościoła 

jak i prywatnych, gdyż właśnie to my stanowimy Kościół – nie można tego rozdzielać. Każda modlitwa jest spotkaniem 

i przebywaniem z Bogiem. A zatem umacnia naszą wiarę, przez którą z Nim się łączymy. Czynimy to szczególnie w 

czasie modlitwy Liturgicznej, w której do Boga zwraca się cały Kościół, a nie tylko pojedyncze osoby. W czasie Mszy 

Świętej Bóg przybliża się do swego ludu, przemawia do niego w słowie i wzbogaca go swym życiem w Eucharystii. 

Zaś lud Boży zjednoczony z Chrystusem przez Chrzest, łącząc się z Nim w Eucharystii oddaje Bogu najdoskonalszą 

cześć.   

Po co zamawiać Mszę świętą? W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z 

nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus 

umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają 

wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy 

kogokolwiek obdarzyć. 

 

 

http://www.parafia-/


   

 

   

 

Czytania: (Pwt 4, 1-2. 6-8); (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5); (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27); Aklamacja (Jk 1, 18); (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23; 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego 

uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 

obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, 

naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według 

tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, 

obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 

próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem 

przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w 

człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". 
 

                                                WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE 
 

  Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był 

dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z 

Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego 

obecności i błogosławieństwa. Jesteśmy bowiem 

ludem Boga.  

 

 W środę obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II 

wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie 

szczególnie o tych, którzy oddali życie w 

obronie ojczyzny na wszystkich frontach. 

Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej 

zakończeniu walczyli o suwerenność i 

niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego 

życia jako więźniowie polityczni, a których 

próbowano wymazać z historii. 

 

 W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy 

piątek i pierwsza sobota miesiąca 

 

 W pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej 

od godz.18.00.  

 

 W sobotę o godz. 8.45 i 9.20 Msza Święta ku 

czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. Okazja do spowiedzi i Komunii Świętej 

wynagradzającej.  

 

 Od wtorku zmienia się układ Mszy św. W 

poniedziałki nie będzie Mszy świętych z ludem 

we wtorki o 19.00,  od środy do piątku o 10.00 i 

19.00, w soboty 8.45 i 18.00, w niedziele 8.30, 

10.00; 12.00; 18.00. 

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki    18.30 

– 19.00 oraz piątki 9.30 – 10.00.  

 

 Spowiedź od wtorku do soboty pół godziny 

przed Mszą św. 

 

❖ Msze św. wotywne: 

• we wtorek o 19.00 Msza św. o św. Józefie. 

 

 

• w środę o 10.00 Msza św. o Miłosierdziu 

Bożym i koronka do Miłosierdzia Bożego. 

• w środę o 19.00 Msza św. i Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

• w czwartek po Mszy św. wieczornej 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.30. 

 

 Bardzo proszę o kontakt tych, którzy zamówili 

następujące intencje: 

- 14.09. godz. 10.00 w int. Tomasza o 

uzdrowienie; 

- 19.09. godz. 8.30 w int. Olivera; 

-20.09. godz. 10.00 +Joannę i Justynę – od 

Cecylii; 

 

 Grupy wsparcia – spotykają się przy parafii, 

ale nie są grupami „stricte” religijnymi. Mają 

swoją autonomię i program duchowy oparty na 

12 Krokach i 12 Tradycjach. W środy o 20.00 i 

piątki o 20.15 spotkanie grupy AA. 

 
 Na mocy kan. 518 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a 

także porozumienia pomiędzy Episkopatami Polski 

oraz Anglii i Walii, polskie Parafie w Wielkiej 

Brytanii są Parafiami PERSONALNYMI. Oznacza 

to, że każdy mieszkający na terenie Anglii dłużej niż 

6 miesięcy automatycznie staje się parafianinem tej 

angielskiej Parafii rzymskokatolickiej, na terenie 

której zamieszkuje. Może jednak, poprzez 

wypełnienie specjalnego formularza, wyrazić wolę 

przynależności do Parafii polskiej. Przypominamy 

wszystkim, że w okresie od września do października 

2017 należało odnowić swój zapis do Parafii. Kto 

tego nie dokonał, zgodnie z prawem nie jest 

członkiem naszej wspólnoty parafialnej. Słowo 

„zapisać się” można zaznaczyć w cudzysłowie, 

ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do 

parafii, ale od rzeczywistego uczęszczania do 

kościoła czyli budowania Wspólnoty.  

 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary na potrzeby 

Parafii. Konto Parafii: PCM Croydon 30-94-57; 

00617950 

http://mateusz.pl/czytania/2021/20210829.html#czytania
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